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Parecer 050/13/PJM 

 

 
 
Consulente:  Seção de Licitações, Compras e Contratos (SELIC). 

Assunto:  Análise de procedimento licitatório (tomada de preços) com vistas à 
homologação do certame. 

Referência: Processo Administrativo nº 667/2013. 
 
 

Ementa:  LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 
04/2013. OBRA DE ENGENHARIA. PLANO DA 
LEGALIDADE. O presente certame, no que tange ao 
plano da legalidade, merece homologação por parte da 
autoridade competente, à quem caberá ainda deliberar 
acerca da conveniência da licitação. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Para exame e parecer desta Procuradoria Jurídica Municipal, a 

Seção de Licitações, Compras e Contratos (SELIC), por intermédio de sua chefia, 

encaminhou o processo administrativo em epígrafe, que versa sobre processo 

licitatório, na modalidade Tomada de Preços, para contratação de empresa a fim de 

realizar pavimentação poliédrica de vias municipais. 

 

A consulente requer manifestação jurídica acerca da 

regularidade do procedimento licitatório norteado pelo Edital de Tomada de Preços  

nº. 04/2013, com vistas, notadamente, à homologação do certame. 

 

Feito o sintético relatório, passo a fundamentar. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1. DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível 

que se realize, ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo 
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de homologação do processo licitatório. 

 

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade 

competente deliberar quanto à homologação da licitação. 

 

Marçal Justen Filho, em sua abalizada doutrina, ensina que “a 

homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da legalidade, 

outra no plano da conveniência”1, e, didaticamente, passa a explicar, in verbis: 

 
Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para 

verificar sua conformidade com a lei e o edital . Tratando-se de um juízo 
de legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricionária. 
Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as  providências 
adequadas a eliminar o defeito . A autoridade superior não pode substituir-
se à Comissão, praticando atos em nome próprio, substitutivos daqueles 
viciados. A decretação da nulidade deverá ser proporcional à natureza e 
à extensão do vício . Apurando vício na classificação das propostas, a 
autoridade superior não poderá decretar a nulidade de toda a licitação. Será 
reaberta a oportunidade para a Comissão efetivar nova classificação. 

Concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento 
licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de conveniência acerca da 
licitação. A extensão do juízo de conveniência contido na homologação 
depende do conceito que se adote para adjudicação [...]. 

Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da 
licitação, a autoridade superior deverá homologar o resultado. 

A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a 
validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia 
constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a 
competência discricionária sobre esse tema. (grifei) 

 

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que “a 

homologação corresponde à manifestação de concordância da autoridade, 

competente para assinar o contrato, com os atos até então praticados pela 

comissão. Essa concordância se refere a dois aspectos: à legalidade dos atos 

praticados pela comissão e à conveniência de ser mantida a licitação”2. 

 

Ante o exposto, cumpre destacar que o presente parecer visará 

ao exame da conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em 

consideração, caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do 

                                                 
1 In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 8ª Ed. São Paulo: Dialética, 2000. p. 440. 
2 In Curso de Licitações e Contratos Administrativos. 2ª Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 276. 
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vício quando for recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem 

como a eventual anulação do certame. 

 

Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse 

parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade 

competente deliberar acerca da conveniência da licitação. 

 

2.2. DA FASE INTERNA NA LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

ENGENHARIA  

 

Para licitar a execução de uma obra ou serviço de engenharia 

deve a Administração atentar para a disciplina do artigo 7º, § 2º, da Lei 8.666/93, 

litteris: 

 
Art. 7o  [...] 

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e 
disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório; 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários;  

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma; 

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas 
estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição 
Federal, quando for o caso. 

 

Dessarte, pode-se dividir a análise da fase interna em dois 

grupos: definição do objeto e composição dos custos (incs. I e II); e  recursos 

orçamentários (incs. III e IV). 

 

Além disso, insta verificar se a minuta do instrumento 

convocatório foi previamente examinada e aprovada pelo respectivo órgão jurídico, 

bem como se houve regular nomeação dos integrantes da Comissão Permanente de 

Licitações (CPL). 
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2.2.1. Da definição do objeto e da composição dos c ustos 

 

Compulsando os autos, verifica-se a fls. 26/35 que o Anexo I do 

Edital de Tomada de Preços nº 04/2013 foi composto por memorial descritivo, 

planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, cujas cópias dos originais, 

extraídas dos autos do processo administrativo nº 652/2012, encontra-se a fls. 

88/97. 

 

Dessarte, considerando o nível de complexidade da obra, 

entendo que in casu há um conjunto de elementos necessários e suficientes para 

bem caracterizar o objeto da licitação, porquanto resta observado o artigo 7º, I e II, 

da Lei nº 8.666/93. 

 

Além disso, cumpre registrar a existência, à fl. 98, de Anotação 

de Responsabilidade Técnica, firmada por profissional competente, referente ao 

orçamento, projeto e fiscalização. 

 

2.2.1. Dos recursos orçamentários 

 

Consta dos autos administrativos, à fl. 03, certidão do órgão 

competente atestando que a contração resultante da presente licitação não resulta 

na criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 

aumento de despesa, dispensando-se, dessa forma, a estimativa do impacto 

orçamentário e financeiro e, ainda, a declaração do ordenador de despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias, nos termos 

do artigo 16, e §§, da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Dessarte, depreende-se que há previsão de recursos 

orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes da obra a 

ser executada.  

 

De acordo com o cronograma físico-financeiro de fl. 35, verifica-

se que a execução da pretendida obra de engenharia ordinariamente não excederá 
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o exercício financeiro em curso, porquanto in casu não há de se falar na 

contemplação do objeto desta licitação no Plano Plurianual. 

 

Portanto, verifica-se a observância dos preceitos legais 

referentes ao planejamento financeiro da obra. 

 

2.2.3. Do edital e da CPL 

 

Estabelece o artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que as 

minutas de editais de licitação devem ser previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria jurídica da Administração. 

 

Haja vista a necessidade de otimizar os trabalhos da 

Administração, forte no princípio constitucional da eficiência, confeccionou-se editais 

e minutas contratuais, que, uma vez aprovados de forma colegiada pelos membros 

desta Procuradoria, passaram a servir de paradigmas para certames futuros. 

 

Dessa forma, sendo o objeto ora licitado compatível com o teor 

jurídico aprovado pelo Parecer Conjunto nº 01/12/PJM, de 20 de abril de 2012, 

entendo observado o dispositivo da Lei de Licitações que exige a prévia apreciação 

do instrumento convocatório por órgão jurídico. 

 

Noutro giro, cumpre registrar a regular nomeação dos 

integrantes da Comissão Permanente de Licitações, realizada através da Portaria nº 

2.433, de 23 de janeiro de 2013, consoante fl. 10. 

 

2.3. DA FASE EXTERNA DA TOMADA DE PREÇOS 

 

2.3.1. Da convocação e publicidade do edital 

 

A convocação dos interessados se deu por meio de aviso 

tempestivamente publicado em jornais de circulação estadual (fl. 09) e regional (fl. 

06), bem como no Diário Oficial do Estado (fl. 08), do qual constou o objeto da 

licitação, bem como a indicação da forma de acesso à integra do edital. 
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Além disso, consta à fl. 04 documento que demonstra ter havido 

publicação do edital e seus anexos através do site da Prefeitura de Rolador/RS, 

conforme anunciado no aviso veiculado na imprensa escrita. 

 

Dessarte, restou atendido o disposto no artigo 21, II e III, § 1º, e 

§ 2º, III, da Lei nº 8.666/93. 

 

2.3.2. Da habilitação dos licitantes 

 

Segundo se depreende da Ata de fl. 78/79, foi realizada a 

sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e proposta 

financeira no dia 21.06.2013, às 09:00h, conforme designado no Edital de Tomada 

de Preços nº 04/2013 (fl. 11), bem como no aviso de convocação (fl. 05), 

regularmente publicado conforme documentos de fls. 06/09, tendo como participante 

apenas a empresa PEDREIRA GEHLEN LTDA, representada por seu sócio Ibanor 

Volmir Ghelen (fl. 53). 

 

A única licitante presente apresentou Certificado de Registro 

Cadastral, bem como as respectivas certidões aptas a substituir aquelas com prazo 

de validade expirado, conforme documentos de fls. 51/52. 

 

A empresa comprovou também, consoante documentos de fls. 

54/67, que atende às exigências do edital quanto à qualificação técnica previstas 

nos incisos II a VI do item 5.3.1. 

 

Além disso, foi apresentada a declaração de pleno atendimento 

aos requisitos de habilitação e de observância ao artigo 27, V, da Lei nº 8.666/93, 

decorrente da norma contida no artigo 7º, XXXIII, da Constituição da República 

Federativa do Brasil3 (fl. 74), bem como a declaração de idoneidade exigida no 

inciso IX do item 5.3.1 do Edital (fl. 71). 

 

                                                 
3 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: [...] XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 
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Assim sendo, entendo plenamente atendidas as exigências 

legais e editalícias referentes à habilitação. 

 

Por fim, cumpre consignar que a licitante declarou se enquadrar 

como empresa de pequeno porte, conforme documentos de fls. 68/69. 

 

Entrementes, advirto que, inobstante a validade das certidões 

apresentadas quando da sessão pública do pregão, deverá a Administração por 

ocasião da efetiva contratação exigir a substituição daquelas eventualmente 

vencidas. 

 

2.3.2. Do julgamento das propostas 

 

Realizada a habilitação da única licitante participante do 

certame, foi examinada a proposta por esta apresentada (fls. 73/76). 

 

Entretanto, conforme Ata de fls. 78/79, ao verificar 

incongruências na formulação da proposta a Comissão de Licitações não a aceitou, 

razão pela qual, forte no artigo 48, § 3º, foi aberto o prazo de oito dias para o 

saneamento da irregularidade.  

 

Dessarte, em 24.06.2013 foi dado seguimento ao certame, com 

o recebimento da nova proposta (fls. 81/83), consoante Ata de fls. 84/85. 

 

Com efeito, entendo que no exame de propostas financeiras 

deve a Administração considerar o valor unitário em detrimento ao total, o que, no 

entanto, in casu, conforme se verifica nos itens 1.2, 2.1 e 3.3 da proposta inicial (fl. 

74), esta ultrapassaria o preço máximo admitido, exigindo-se para tanto a mesma 

solução adotada pela Comissão de Licitações, porquanto não vislumbro óbice à 

homologação nesse aspecto. 

 

 Da análise conjunta da nova proposta (fls. 80/83) e do 

orçamento e cronograma físico-financeiro elaborados pela Administração, verifica-se 

que há compatibilidade entre aquela e o objeto, prazos e condições de execução 
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definidos no Edital. 

 

Portanto, creio que andou bem a CPL ao declarar a empresa 

PEDREIRA GHELEN LTDA vencedora do certame. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Ante todo o exposto, concluo que o certame em análise, 

norteado pelo Edital de Tomada de Preços nº 04/2013, no que tange ao plano da 

legalidade, merece homologação  por parte da autoridade competente, à quem 

caberá ainda deliberar acerca da conveniência da licitação.  

 

É o parecer. 

 

Rolador, RS, 25 de junho de 2013. 
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